HIRDETMÉNY
Tájékoztatom, a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Köztársasági Elnök által 2019.
október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásán szavazni személyesen, érvényes személyazonosságot és
lakcímet igazoló okmánnyal lehet 6.00 órától 19.00 óráig az alábbi három
szavazókörben:
01. szavazókör: Kölesd, Kossuth tér 2. (földszint, akadálymentes bejárat az
épület hátsó része felől)
02. szavazókör: Kölesd, József Attila u. 1. (általános iskola)
03. szavazókör: Kölesd-Borjád, Petőfi u. 9.
A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételről 2019. augusztus 23. napjáig
kapnak értesítést.
Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe, a Helyi Választási Iroda személyes ügyintézés esetén
az értesítő átadásával, vagy az értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe történő felvételről.
Amennyiben az értesítőt nem kapja meg, vagy azt elveszíti, annak pótlását a
Helyi Választási Irodától kérheti.
Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019.
június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon
tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább
2019. október 13-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához.
Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás
esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén
legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési
kérelmét.
A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha
legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.
Az a választópolgár, aki a névjegyzéken szerepel, de a szavazás napján külföldön
tartózkodik, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásan választójogát nem tudja
gyakorolni, tekintettel arra, hogy külképviseleti szavazásra nincsen lehetőség.

Mozgóurna
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti
kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb
2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019.
október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással
elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október
13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
Braille sablon igénylése
Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan
választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig igényelte,
Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani.
Akadálymentes szavazóhelyiség
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kérte, hogy
akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt
szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti
szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes
szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.
A Kölesdi Helyi Választási Iroda (HVI) elérhetősége:
- HVI vezetője: dr. Herczig Hajnalka jegyző
- HVI vezető-helyettes: dr. Deákné dr. Solymár Anna Virág aljegyző
- címe: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
- tel.: 74/436-033
- telefax:74/436-028
- e-mail: jegyzo@kolesd.hu
aljegyzo@sioagard.hu
titkarsag@kolesd.hu
- honlap: http://www.kolesd.hu/valasztasok.htm
http://www.harc.hu/valasztasok.htm
http://www.medinafalu.hu/valasztasok.htm
http://www.sioagard.hu/hirdetmenyek_elemei/valasztasok/index.html
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